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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengalisis persepsi masyarakat tentang pola 

asuh anak dari pasangan keluarga menikah dibawah umur di Desa Sidosari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 48 

orang dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tekhnik 

angket yang kemudian dihitung dengan rumus presentase, dan Interval. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat beranggapan negatif terhadap pola asuh 

anak dari pasangan keluarga menikah di bawah umur. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang saat ini sedang mengalami proses perkembangan.

Pembangunan sedang digiatkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pun saat ini sedang mengalami kenaikan, walaupun tidak

signifkan. Namun, ada satu hal yang akan mengganggu kemajuan di berbagai

bidang itu, yakni permasalahan generasi muda Indonesia yang semakin

memprihatinkan. Generasi muda identik dengan yang namanya remaja. Remaja

adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Permasalahan remaja saat ini

telah menjadi fenomena yang menarik untuk diperbincangkan, terutama

mengenai penyebab dari permasalahan itu. Permasalahan yang kini marak terjadi

dikalangan remaja yaitu terjadinya pernikahan dibawah umur yang disebabkan

oleh beberapa faktor.

Berdasarkan pra-riset yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Sidosari

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menunjukan bahwa kondisi

ekonomi masyarakat merupakan kalangan menengah kebawah, karena sebagian

besar masyarakat bekerja sebagai kuli bangunan dan petani. Dengan keadaan

ekonomi yang kurang berkecukupan sehingga mereka tidak mampu untuk
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menyekolahkan anaknya. Para orang tua beranggapan bahwa seorang anak

perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, sehingga banyak remaja perempuan

yang putus sekolah dan harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Cara lain yang mereka lalukakan yaitu dengan menikahkan anaknya diusia yang

masih muda atau masih dibawah umur untuk membantu atau meringankan

beban perekonomian keluarga. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan moral

yang ditanamkan oleh keluarga di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan sehingga remaja saat ini mengalami krisis moral, banyak

remaja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti

kesopanan sampai perbuatan kriminalitas terjadi di sini.

Contoh kasus dari desa Sidosari yaitu banyaknya pernikahan dibawah umur

yang disebabkan beberapa faktor yaitu faktor kemauan sendiri atau hamil diluar

nikah. Rendahnya moral yang dimiliki oleh para remaja membuat mereka

terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma

yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari salah satu pasangan yang

melakukan pernikahan dibawah umur , salah satu alasan atau faktor yang

membuat mereka melakukan pernikahan yaitu karena faktor kecelakaan atau

hamil diluar nikah. Tingginya pergaulan seks bebas dikalangan remaja membuat

mereka terpengaruh oleh lingkungan sekitar.
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Pada hakikatnya Pernikahan diatur dalam hukum positif Indonesia yang tertuang

dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1

tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan diperbolehkan bagi pasangan pria dan wanita yang telah memenuhi

batasan usia perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam

belas) tahun (sesuai UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1). Ketentuan tersebut

mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria yang

belum mencapai 19 tahun atau wanita yang belum mencapai 16 tahun sebagai

pernikahan dibawah umur, yang harus memiliki konsekuensi hukum.

Pernikahan dibawah umur oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia

pernikahan pada hakekatnya suatu pernikahan yang dikerjakan oleh seseorang

pada usia anak-anak. UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002).

Pernikahan di bawah umur dalam kaca mata perlindungan anak, pada akhirnya

merupakan tindakan pemangkasan kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk

memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
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berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2 UU

No 23 Tahun 2002). Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mencegah

terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26 ayat 1 point c UU No. 23

tahun 2002), dan menjadi kewajiban keluarga manakala orang tua tidak dapat

melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya atas suatu alasan (pasal 26 ayat 2

UU No. 23 tahun 2002) agar terlindungi dan terjaga hak-hak sebagai anak.

Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak

anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa

eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dianjurkan juga oleh

setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan

hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan yang dilaksanakan sebelum waktunya,

yang disebut dengan pernikahan di bawah umur memiliki banyak hal-hal

keburukan, seperti meningkatkan perceraian karena kurang dewasa secara

biologis dan psikologis pasangan nikah, buruk untuk kesehatan bagi perempuan

yang secara biologis belum dewasa, dan terputusnya peluang berekpresi,

berkreasi, memperoleh pendidikan layak serta ketrampilan.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya

membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan

apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
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Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dibawah umur marak terjadi didesa-desa. Didesa Sidosari kecamatan

natar kabupaten lampung selatan masih banyak remaja-remaja yang melakukan

pernikahan dibawah umur, dan terjadi karena berbagai macam faktor baik faktor

internal maupun faktor eksternalnya. Pada dasarnya mayoritas  masyarakat

sidosari bekerja sebagai petani dan kuli bangunan, mereka beranggapan tidak

mementingkan pendidikan tinggi bagi anak-anaknya. Sehingga banyak remaja

desa sidosari yang memiliki moral yang menyimpang seperti merokok, judi,

mabuk-mabukan, free seks. Akibat pergaulan yang menyimpang, menyebabkan

terjadinya pergaulan seks bebas. Banyak remaja yang putus sekolah dan ahirnya

melakukan pernikahan dibawah umur.

Peneliti dalam hal ini akan meneliti persepsi masyarakat tentang pola asuh anak

dari pasangan keluarga menikah dibawah umur di Desa Sidosari Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil pra penelitian atau wawancara yang dilakukan peneliti

kepada masyarakat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan tentang pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah dibawah umur,

mereka menganggap bahwa pola asuh dari pasangan menikah dibawah umur

masih jauh dari kata baik. Mereka belum mengerti atau tidak paham bagaimana
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cara mengurus anak dengan baik dan benar, sering memarahi anaknya dan sering

mengabaikan anaknya.

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik terhadap pola

asuh bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-

anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang

lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang

lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu

belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan

karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi

ibu.

Berdasarkan Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan

kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan

mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan

Usia Perkawinan (PUP).

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal

sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.

2. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan.
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3. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan

menyebabkan pertambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah

sekitar 3,2 juta jiwa).

4. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah.

5. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak

harmonis,sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan

terhadap perceraian.

Beberapa persiapan yang dilakukan dalam rangka berkeluarga antara lain:

1. Persiapan fisik, biologis

2. Persiapan mental

3. Persiapan sosial ekonomi

4. Persiapan Pendidikan dan ketrampilan

5. Persiapan keyakinan dan atau agama

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan

usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat

perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan

sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar

kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus

diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya,

maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Dalam istilah KIE

disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga



8

Berencana Nasional. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan

umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility

Rate (TFR).

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah Memberikan

pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan

keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan

kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial,

ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti

ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan

kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan.

Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda

perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa

mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat seperti dibawah ini:

1. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan.

Kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu

yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah

usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang

bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang

perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya.

Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih

dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan,
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dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti yang akan diuraikan

dibawah ini.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia

kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20

tahun adalah sebagai berikut:

a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga

dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat

persalinan, nifas serta bayinya.

b. Kemungkinan timbulnya risiko medik sebagai berikut:

1. Keguguran

2. Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)

3. Eklamsia (keracunan kehamilan)

4. Timbulnya kesulitan persalinan

5. Bayi lahir sebelum waktunya

6. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

7. Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina.

8. Fistula Retrovaginal ( keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)

9. Kanker leher rahim

2. Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode PUS berada pada

umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya



10

melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko

medik yang diuraikan diatas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia

20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal

antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun.

Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat

kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan

untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan

cukup banyak dan lama.

3. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun

keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35

tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah

proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur

reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana

PUS sudah berumur 50 tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka didapatkan data

sebagai berikut :
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Tabel 1.1 : Peningkatan Jumlah Pernikahan dibawah umur di desa sidosari
kecamatan natar

No Dusun 2013 2014 2015

1. Sinar Banten 2 3 5
2. Kampung Baru 3 4 6
3. Sindang Liwa 4 5 6
4 Simbaringin 4 5 7

Jumlah 12 17 24
Sumber : Hasil survey peneliti

Banyak faktor yang menjadi penyebab remaja desa sidosari melakukan

pernikahan dibawah umur yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.

Masalah lingkungan keluarga dikarenakan faktor ekonomi keluarga, sehingga

para orang tua memepercepat usia anak untuk menikah, mereka beranggapan

dengan menikah dapat membantu perekonomian keluarga dan meringankan

beban ekonomi keluarga.

Tabel 1.2 : Jenis pekerjaan kepala rumah tangga keluarga menikah
dibawah umur.

No. Dusun Jumlah Jenis Pekerjaan

1 Sinar Banten 3 Buruh

4 Petani

3 Pengangguran

2 Kampung Baru 5 Buruh

5 Petani

3 Pengangguran
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3 Sindang Liwa 6 Buruh

7 Petani

2 Pengangguran

4 Simbaringin 7 Buruh

6 Petani

3 Pengangguran

Sumber : Data Kelurahan Sidosari

Faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah

umur. Lingkungan sosial di desa sidosari yang kurang baik menyebabkan

terjadinya pergaulan seks bebas, sehingga menimbulkan terjadinya hamil diluar

nikah, maka mau tidak mau orang tua hasrus menikahkan anak mereka yang

sedang hamil demi menutupi mau keluarga. Apabila tidak dinikahkan akan

membuat malu keluarga karena anak yang dikandung tidak memiliki sosok ayah.

Timbul permasalahan atau dampak yang disebabkan oleh pernikahan dibawah

umur yaitu Mengenai :

a. Kesiapan pasangan muda dibawah umur untuk menikah,

Secara psikologis pernikahan yang dilakukan dibawah umur menyebabkan

seorang remaja merasa terganggu mentalnya. Karena telah menyebabkan

hilangnya masa kanak-kanak mereka yang seharusnya masih bersenang-

senang dalam bermain dan masih giat-giatnya dalam pendidikan. Secara

psikologis kesiapan mental meka kurang matang terutama dalam mengurus

anak. Dalam kemampuan ekonomi masih sangat rendah karena belum
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mampu bekerja dengan semestinya dan belum mampu mengatur keuangan

keluarga, sehinga masih sering terajdi cekcok karena masalah ekonomi

keluarga.

Secara psikisnya, Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar

dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan

psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat menghasilkan

ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan

yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami

berbagai proses dan perkembangan. Mdntal yang kurang kuat menyebabkan

permasalahan dalam rumah tangga remaja yang melakukan pernikahan

dibawah umur.

b. Tingginya angka perceraian dari pasangan menikah dibawah umur.

Perceraian tersebut terjadi karena banyak faktor. Remaja seringkali sulit

mengatasi masalah mereka karena ketika masih anak-anak semua masalah

mereka selalu diatasi oleh kedua orangtua mereka atau orang-orang dewasa.

Remaja juga sering merasa dirinya telah menjadi mandiri, mereka

mempunyai gengsi dan menolak bantuan dari orang dewasa lainnya sehingga

membuat remaja tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah.

Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab kepada diri sendiri dan pasangan.

Namun, sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru

dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini membuat pernikahan

usia muda sering berakhir dengan perceraian.
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Pernikahan dalam usia muda, memiliki dampak cukup berat karena

mendorong tingginya angka perceraian. Permasalahan dalam keluarga muda

yang menyebabkan terjadi perceraian dan pisah rumah biasanya terjadi

karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan

peran yang dimiliki karena ketidakstabilan emosi, gejolak keinginan untuk

bebas dan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, persoalan ekonomi dan

sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Tabel 1.3 :  Angka Perceraian Pasangan Menikah Dibawah Umur Desa
Sidosari Kecamatan Natar

No Nama Dusun 2013 2014 2015

1 Sinar Banten 1 1 2

2 Kampung Baru 1 2 1

3 Sindang Liwa 1 2 3

4 Simbaringin 2 2 3

Jumlah 5 7 9

Sumber : Data Desa Sidosari Kecamatan Natar

c. Banyaknya kasus anak terlantar dari pasangan menikah dibawah umur

Sering kali pasangan yang menikah di usia muda melahirkan banyak anak

karena mereka tidak menjalankan keluarga berencana dan kurang mengerti

mengenai alat-alat kontrasepsi. Akibatnya banyak anak yang tidak tercukupi

kebutuhannya ditelantarkan oleh orang tua mereka atau diberikan kepada

orang lain. Ironisnya, orang tua yang tidak menyadari akibat dari perbuatan
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mereka tetap saja melahirkan anak lagi meskipun tahu kebutuhan si anak

tidak akan tercukupi.

Melihat faktor-faktor penyebab terjadina pernikahan dibawah umur,

dianggap sebagai  perbuatan yang melanggar hukum baik pelanggaran moral

pancasila maupun pelanggaran dalam agama. Pada hakikatnya anak-anak

masih memerlukan asuhan dari orang tua tetapi pada kenataannya mereka

kehilangan masa anak-anak dan harus siap untuk mengasuh anaknya dengan

sendiri. Dalam sebuah pernikahan memerlukan kesiapan secara lahir dan

batin, terutama bagi seorang pria harus mampu bekerja demi memenuhi

kebutuhan anak dan istrinya, sedangkan dalam pernikahan yang dilakukan

dibawah umur mereka belum siap untuk bekerja karena fisik yang masih

dianggap lemah dan belum mampu bekerja keras. Secara fisik dan mental

masih jauh dari kata siap dikarenakan anak-anak memiliki kondisi mental

ang belum stabil.

Berdasarkan uraian diatas maka peniliti ingin meneliti dan mengetahui lebih

jauh mengenai pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah di bawah

umur di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Maka

peneliti mengajukan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pola Asuh Anak

Dari Pasangan Keluarga Menikah Di Bawah Umur Di Desa Sidosari

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesiapan pasangan muda dibawah umur untuk menikah

2. Tingginya angka perceraian dari pasangan menikah dibawah umur

3. Banyaknya kasus anak terlantar dari pasangan menikah dibawah umur

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyak permasalahan seperti yang terdaat pada identifikasi masalah

maka peneliti memfokuskan kajian dan bahasan tentang “persepsi masyarakat

tentang pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah di bawah umur di Desa

Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “ Bagaimanakah persepsi

masyarakat tentang pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah di bawah

umur di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabuaten Lampung Selatan ?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat

tentang pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah di bawah umur Di Desa

Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
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F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu pendidikan

khususnya Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mengkaji

tentang pendidikan Moral Pancasila pada generasi muda. Agar generasi

muda mampu berfikir untuk tidak menikah di bawah umur dan tidak

terpengaruh lingkungan sosial yang tidak baik, untuk menciptakan generasi

muda yang memiliki pendidikan dan mencegah banyaknya anak terlantar

dari pasangan yang menikah di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

1. Bagi remaja : diharapkan dapat menjadi masukan untuk menumbuhkan

sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma, dan mencegah

terjadinya pernikahan di bawah umur.

2. Bagi masyarakat : sebagai sumbangan pemikiran masyarakat dan

keluarga agar turut berperan serta dalam membentuk sikap dan

kepribadian remaja, sehingga turut mencegah terjadinya pernikahan  di

bawah umur.

3. Bagi calon guru PKn : sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran PKn

khususnya dalam materi nilai dan mora pancasila.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Pendidikan

kewarganegaraan dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan pendidikan

Nilai Moral Pancasila.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang pola asuh

anak dari pasangan keluarga menikah di bawah umur di Desa Sidosari

Kecamatan natar Kabupaten Lamung Selatan.

3. Subjek Peneitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sidosari Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan.

4. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidosari Kecamatan Natar kabupaten

Lampung Selatan

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin Penelitian

pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung No:

7192/UN26/10/PL/2015 pada tanggal 2  November 2015 sampai dengan

penelitian ini selesai pada tanggal 1 april 2016 No: 2182/UN26/3/PL/2016.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Penjelasan Persepsi

Menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah proses yang menyangkut

masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia

terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini

dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa,

dan pencium.

Menurut Leavitt (dalam Desmita, 2011: 117), ”Perception dalam pengertian

sempit adalah penglihatan, yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu;

sedangkan dalam arti luas, perception adalah pandangan, yaitu bagaimana

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu”.

Miftah Toha (2009:141) juga menerangkan bahwa Persepsi pada hakekatnya

adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami

informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran,

penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah

terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang
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unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap

situasi.

Secara luas persepsi dapat diartikan sebagai pandangan atau pengamatan

terhadap suatu objek. Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi

merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus

yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang

berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon

sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam

bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung

pada perhatian individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan hasil kerja otak

dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006:

118).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa , persepsi

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan antara objek yang

satu dengan objek yang lain yang dalam prosesnya didahului dengan adanya

pandangan atau pengamatan yang berasal dari komponen pengetahuan sehingga

seseorang akan mempunyai gambaran yang dapat dinyatakan dalam perilakunya

terhadap objek tertentu.

a. Faktor – Faktor Persepsi

Menurut Miftah Toha (2004: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi

persepsi seseorang adalah sebagai berikut :
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a) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka,

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik,

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

b) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh,

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu

objek. Dari kedua faktor diatas akan sangat berpengaruh terhadap

perbedaan persepsi seseorang, apalagi jika objek itu memang berbeda.

Dengan demikian akan menanggapi suatu objek menurut cara masing-

masing individu.

Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam

persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus,

disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf,
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yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan

respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya

perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan

atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada

sesuatu sekumpulan objek.

Menurut Manahan (2008:63-64) persepsi sebagai gambaran seseorang

tentang sesuatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang

terjadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai

berikut :

a. Faktor Individu.

Individu dalam membuat suatu persepsi akan dilatarbelakangi oleh

kemampuan individu untuk mempelajari sesuatu (attitude), motivasi

individu untuk membuat persepsi tentang sesuatu tersebut, kepentingan

individu terhadap sesuatu yang dipersepsikan, pengalaman individu

dalam menyusun persepsi, serta harapan individu dalam menentukan

persepsi tersebut.

b. Faktor Situasi.

Situasi dalam menyusun suatu persepsi ditentukan momen yang tepat.

c. Faktor Target.
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Gangguan yang ada dalam menyusun persepsi sebagai gangguan dalam

menentukan target atau persepsi, biasanya adalah objek yang akan

dipersepsikan merupakan perihal yang benar - benar baru (novelty),

adanya gambaran hidup yang mempengaruhi dalam membentuk

persepsi (motion), suara - suara yang timbul pada saat membentuk

persepsi (sounds), ukuran dari bentuk persepsi (size),yang

melatarbelakangi pembentuk persepsi tersebut (background), dan

kedekatan persepsi dengan objek lain yang dapat membentuk persepsi

yang hampir sama (proximity), serta kesamaan (similarity) dari persepsi

yang akan dibangun dengan persepsi lain.

Dalam Rivai (2005: 359) Persepsi adalah proses kognitif yang dipahami

oleh setiap orang dalam memahami sesuatu baik melalui penglihatan,

pendengaran, maupun perasaan. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi

beberapa faktor, antara lain keadaan psikologi, keluarga dan faktor

kebudayaan.

Menurut Rhoades, et al. (2002) dalam Dixon et al (2007: 25). Menurut

Robbins (2008: 175-176) ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi,

yaitu:

1. Pelaku persepsi

Apabila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba

menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran tersebut dipengaruhi oleh

karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individual
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tersebut. Karakteristik yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif,

kepentingan, pengalaman masa lalu, dan pengharapan.

2. Target persepsi

Karakteristik-karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi

persepsi.

3. Situasi

Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar sepeti waktu, keadaan tempat

bekerja, dan keadan sosial dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

Persepsi harus dilihat secara kontesktual yang berarti dalam situasi mana

persepsi tersebut timbul dan perlu pula mendapat perhatian.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan

akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus,

meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok

dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun

situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individu, perbedaanperbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam

sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya

persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh

pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu
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rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat  yang

memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat,

3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

(Koentjaraningrat, 2009: 115-118)

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah

ilmiah, saling berinteraksi (Koentjaraningrat 2006:144). Pengertian lain

mengenai masyarakat di kemukakan oleh J.L Gillin dan J.P Gillin dalam buku

Sosiologi Sitematika, Teori dan Terapan yang di terjemahkan oleh Abdul Sani,

menyatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok yang terbesar dan

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama (Abdul Sani,

2002:33).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup

bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan

keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac lver dan

Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat

adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, 19 dari wewenang dan kerja sama

antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta

kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu

yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph

Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap
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kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga

mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22)

adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan

mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi,

sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Berdasarkan devinisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adaah

kumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam kurun waktu yang lama pada

suatu daerah tertentu dan memiliki aturan-aturan yang mengatur mereka demi

kepentingan dan tujuan bersama.

a. Unsur- Unsur Masyarakat

Ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat

paguyuban dan masyarakat patembayan. Masyarakat paguyuban terdapat

hubungan pribadi antar anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan

batin antar mereka. Sedangkan masyarakat patembayan terdapat hubungan

pamrih antar anggota-anggotanya.

Unsur – Unsur suatu masyarakat :

a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak.

b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
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c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk

menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama .

3. Pengertian Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang

yang bertujuan untuk mengetahui, menanggapi, dan mengevaluasi seseorang

yang dipersepsi , baik mengenai sifatnya kualitasnya, ataupun keadaan lain yang

ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai

orang lain sebagai objek persepsi tersebut. Jalaluddin Rakhmat (2011: 48).

Seorang pakar organisasi bernama Robbins ( 2009 : 88 ) mengungkapkan bahwa

Persepsi masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-

individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi

makna kepada lingkungan mereka.

Persepsi masyarakat adalah suatu proses menafsirkan stimuli-stimuli yang

diperoleh indera manusia. Proses indera menangkap stimuli dinamakan sensasi.

Jadi, sensasi adalah proses menangkap stimuli yang ada lingkungan. Agar

stimuli tersebut memiliki makna, maka komunikan melakukan persepsi yang

bergantung pada pikiran dan perasaannya (Suranto, 2011: 63).

Persepsi masyarakat adalah suatu proses dengan mana berbagai stimuli dipilih,

diorganisir dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Stimulasi

tersebut terdiri dari suatu obyek tertentu yang ada disekitar lingkungan
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masyarakat yang dilihat konsumen melalui satu atau beberapa panca inderanya.

(Ferrinadewi, 2008:42).

Menurut Suranto Aw (2010: 107) “Persepsi masyarakat merupakan proses

internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang

datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan

perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana

persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/

hubungan dengan dunia sekelilingnya”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi

merupakan pandangan atau penilaian seseorang terhadap suatu objek peristiwa

yang menjadi pusat perhatiannya dan hasil penilaian ini akan memberikan

pengaruh baik atau tidaknya terhadap prilaku obyek yang menjadi

titikperhatianya tersebut.

4. Pengertian Pola Asuh Anak

Tarsis Tarmudji (2005 : 1) mengungkapkan bahwa pola asuh orangtua

merupakan interaksi antara anak dan orangtua selama mengadakan kegiatan

pengasuhan.

Casmini (dalam Palupi, 2007:3) menyebutkan bahwa:Pola asuh sendiri memiliki

definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing,

dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan,
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hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh

masyarakat pada umumnya.

Menurut Slavin (dalam Hidayat, 2005) mengungkapkan bahwa pola asuh

orangtua adalah pola perilaku yang digunakan orangtua untuk berhubungan

dengan anak-anak.

Menurut Darajat (dalam Shochib, 2010:20) mengasuh anak maksudnya adalah

mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makan, minum, pakaiannya, dan

keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa.

Pola berarti susunan, model, bentuk, tata cara, gaya dalam melakukan sesuatu.

Sedangkan mengasuh berarti, membina interaksi dan komunikasi secara penuh

perhatian sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa

serta mampu menciptakan suatu kondisi yang harmonis dalam lingkungan

keluarga dan masyarakat (Krisnawati dalam Ebin, 2005:22).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah suatu

keseluruhan interaksi orang tua dan anak, dimana orang tua yang memberikan

dorongan bagi anak dengan merubah tingkah laku, pengetahuan dan nilai-nilai

yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri tumbuh serta

berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat

rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses.

Harlock berpendapat bahwa ada 3 macam tipe pola asuh orang tua terhadap

anak, yaitu sikap otoriter, demokratik, dan permisif atau serba boleh.
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5. Macam –Macam Pola Asuh

Menurut Elizabeth B Hurluck dalam Al. Tridhananto (2014) mengatakan bahwa

ada 3 pola asuh, yaitu :

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah gaya yang membatasi dan bersifat menghukum

yang mendesak remaja untuk mengikuti petunjuk orangtua dan untuk

menghormati pekerjaan serta usaha. Orang tua yang bersifat Autoritarian

membuat batasan dan kendali yang tegas terhadap remaja dan hanya sedikit

melakukan komunikasi verbal.

b. Pola asuh demokrasi

Pola asuh demokrasi adalah pola asuh yang mendorong remaja bebas tetapi

tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka.

c. Pola asuh Laisses Fire

Ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya

Baumrind (dalam Marini & Adriani, 2005) menyatakan bahwa terdapat 4 jenis

pola asuh orangtua yaitu :

a. Authoritative

Dicirikan dengan adanya tuntutan dari orang tua yang disertai dengan

komunikasi terbuka antara orang tuadan anak, mengharapkan kematangan

perilaku pada anak disertai dengan adanya kehangatan dari orang tua.
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b. Authoritarian;

Dicirikan dengan orang tua yang selalu menuntut anak tanpa memberi

kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, tanpa disertai

dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak juga kehangatan dari

orang tua.

c. Permissive

Dicirikan dengan orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam segala hal

tanpa adanya tuntutan ataupun kontrol, anak dibolehkan untuk melakukan

apa saja yang diinginkannya.

d. Uninvolved;

Dicirikan dengan orangtua yang bersikap mengabaikan dan lebih

mengutamakan kebutuhan dan keinginan orang tua daripada kebutuhan dan

keinginan anak, tidak adanya tuntutan, larangan ataupun komunikasi terbuka

antara orang tua dan anak. Untuk setiap orang tua, penerapan pola asuhnya

dapat berbeda-beda.

Stewart dan Koch dalam Tridhonanto (2014) menyebutkan macam-macam pola

asuh adalah:

a. Pola Asuh Demokrasi ( Autoritatif )

Pengasuhan Autoritatif adalah pola asuh demokrasi yang mendorong remaja

bebas tetapi tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-

tindakan mereka. Pada umumnya pola pengasuhan ini di terapkan oleh

orangtua yang menerima kehadiran anak dengan sepenuh hati serta memiliki



32

pandangan atau wawasan kehidupan masa depan dengan jelas. Mereka tidak

hanya memikirkan masa kini, tetapi memahami bahwa kemasa depan harus

dilandasi oleh tindakan-tindakan masa kini. Mereka menyadari dan

menghayati adanya kesinambungan perkembangan kepribadian anak

sepanjang hidupnya.

b. Pola Asuh Pemanja (Permisif )

Pola pengasuhan pemanja atau Permisif ini merupakan kebalikan dari pola

pengasuhan otoriter. Segala sesuatu justru berpusat pada kepentingan anak.

Orangtua tidak mengendalikan perilaku sesuai dengan kebutuhan

perkembangan kepribadian anak. Orangtua atau pengasuhan yang tidak

pernah menegur atau tidak berani menegur perilaku anak meskipun perilaku

anak tersebut sudah keterlaluan atau diluar batas kewajaran. Dalam kondisi

yang demikian terkadang terkesan jangan sampai mengecewakan anak atau

yang penting jangan sampai anak menangis.

c. Pola Asuh Otoriter ( Autoritarian )

Kebanyakan pola asuh ini diterapkan oleh orangtua yang berasal dari pola

pengasuhan otoriter pula dimasa kanak-kanaknya atau olehorangtua yang

menolak kehadiran anaknya. Pengasuhan Autoritarian atau pola asuh otoriter

adalah gaya yang membatasi dan bersifat menghukum yang mendesak

remaja untuk mengikuti petunjuk orangtua dan untuk menghormati

pekerjaan serta usaha. Orang tua yang bersifat Autoritarian membuat batasan

dan kendali yang tegas terhadap remaja dan hanya sedikit melakukan

komunikasi verbal. Pengasuhan Autoritariancenderung tidak memikirkan
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apa yang akan terjadi dimasa depan, selalu menetapkan standart yang mutlak

yang ditentukan secara sepihak dan harus di turuti, biasanya di ikuti dengan

ancaman-ancaman.

d. Pola Asuh Temporizer

Pola asuh temporizer merupakan pola asuh yang sangat tidak konsisten,

disini orang tua tidak mempunyai pendirian. Contoh dari pola asuh ini

seperti anak yang diberikan batasan waktu pulang malam sekitar jam 9

malam, jika si anak telat terkadang orang tua tak memarahinya, namun disisi

lain orang tua terkadang marah jika anaknya pulang melewati batas waktu

yang ditentukan. Tentu ini akan menjadikan si anak kebingungan, lantas

sebenarnya yang boleh itu seperti apa? Oleh karena itu diperlukan ketegasan

dari orang tua kepada anaknya.

e. Pola Asuh Appearse

Pola asuh yang satu ini merupakan pola asuh dari orang tua yang sangat

terlalu khawatir pada anaknya (overprotective), baik memang orang tua

khawatir pada anaknya namun jika terlalu berlebihan membuat anak tidak

dapat bergerak bebas, sehingga menghambat perkembangannya. Contoh pola

asuh seperti ini adalah orang tua yang memarahi anaknya karena bergaul

dengan tetangga, karena takut menjadi terbawa pergaulan, ataupun orang tua

yang tidak mengizinkan anaknya untuk pergi camping, karena

mengkawatirkan kesehatannya.
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Dr. Paul Hauck (dalam Yusniyah, 2008) menggolongkan pengelolaan anak ke

dalam empat macam pola, yaitu :

1. Kasar dan tegas

Orang tua yang mengurus keluarganya menurut skema neurotik menentukan

peraturan yang keras dan teguh yang tidak akan di ubah dan mereka

membina suatu hubungan majikan-pembantu antara mereka sendiri dan

anak-anak mereka.

2. Baik hati dan tidak tegas

Metode pengelolaan anak ini cenderung membuahkan anak-anak nakal yang

manja, yang lemah dan yang tergantung, dan yang bersifat kekanak-kanakan

secara emosional.

3. Kasar dan tidak tegas

Inilah kombinasi yang menghancurkan kekasaran tersebut biasanya

diperlihatkan dengan keyakinan bahwa anak dengan sengaja berprilaku

buruk dan ia bisa memperbaikinya bila ia mempunyai kemauan untuk itu.

4. Baik hati dan tegas

Orang tua tidak ragu untuk membicarakan dengan anak-anak mereka

tindakan yang mereka tidak setujui. Namun dalam melakukan ini, mereka

membuat suatu batas hanya memusatkan selalu pada tindakan itu sendiri,

tidak pernah si anak atau pribadinya.
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Haersey dan Blanchard (1978) (dalam Garliah &Sary,2005),terdiri dari empat

tipe yaitu :

a. Telling Perilaku orangtua yang directive-nya tinggi dan supportive rendah

disebut dengan telling. Karena dikarakteristikkan dengan komunikasi satu

arah antara orangtua dengan anak. Dimana orangtua menentukan peran anak

dan mengatakan apa, bagaiman, kapan dan dimana anak harus melakukan

berbagai tugas.

b. Selling Perilaku orangtua yang directive dan supportive tinggi disebut

dengan selling. Karena sebahagian besar arahan yang ada diberikan oleh

orangtua. Orangtua juga berusaha melalui komunikasi dua arah yang

membolehkan anak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan

dukungan serta dorongan.

c. Participating Perilaku orangtua yang directive-nya rendah dan supportive

tinggi disebut participating, karena orangtua dan anak saling membagi dalam

membuat keputusan melalui komunikasi dua arah. Anak memiliki

kemampuan dan pengetahuan untuk berbagi ide tentang bagaimana suatu

masalah itu dipecahkan dan membuat kesepakatan dengan orangtua pap yang

harus dilakukan.

d. Delegating Perilaku orangtua yang directive dan supportive rendah disebut

dengan delegating, karena meskipun orangtua tetap menetapkan apa yang

harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah, namun anak

diperbolehkan untuk menjalankan apa yang diinginkannya dan memutuskan

kapan, dimana, dan bagaimana mereka melakukan suatu hal.
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Pola asuh orang tua memiliki dua dimensi, yaitu : dimensi kontrol dan dimensi

kehangatan.

1. Dimensi kontrol

Didalam dimensi kontrol orang tua mengharapkan dan menuntut

kematangan serta perilaku yang bertanggung jawab dari anak.

Dimensi kontrol memiliki lima aspek berperan, yaitu :

a. Pembatasan

b. Tuntutan

c. Sikap ketat

d. Campur tangan

e. Kekuasaan yang sewenang-wenang

2. Dimensi kehangatan

Dimensi kehangatan sangat penting sebab ketika dalam mengasuh anak

mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan

keuarga.

Dimensi kehangatan memiliki beberapa aspek yang berperan

diantaranya:

a. Perhatian orang tua terhadap kesejahteraan anak

b. Responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak

c. Meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak

d. Menunjukan rasa antusias pada tingkah laku yang ditampilkan anak

e. Peka terhadap kebutuhan emosional anak
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Keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan dasar dari semua lembaga-

lembaga sosial lainnya yang berkembangan dalam masyarakat luas. Di

masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang

universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok penting, selain karena para

anggotanya saling mengadakan kontak langsung juga karena adanya keintiman

dari para anggotanya.

Pranata keluarga merupakan sistem norma dan tata cara yang diterima untuk

menyesuaikan beberapa tugas penting. Keluarga berperan membina anggota-

anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan

budaya di mana ia berada. Bila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi

dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta

menjadi kehidupan yang tenang, aman dan tenteram.

Intisari pengertian keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah,

ibu, dan anak,

2. Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas

ikatan darah, perkawinan dan / atau adopsi,

3. Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa

tanggung jawab, dan
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4. Fungsi keluarga adalah memelihara, merawat, dan melindungi anak dalam

rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa

sosial.

Terdapat Beberapa Pendekatan Teori Sosiologi Dalam Keluarga :

1. Teori Struktural Fungsional. Ritzer (2009: 21) konsep utama dalam teori ini

adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manisfest, dan keseimbangan

(equilibrium). Menurut teori ini masyarakat adalah suatu sistem sosial yang

terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam

keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan

mempengaruhi akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional

terhadap yang lain.

Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur tidak akan nada atau akan

hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung melihat hanya

kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan

karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa dapat

beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan

semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Keluarga sebagai lingkungan pertama seorang anak mendapatkan didikan

dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian

besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan
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yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Sehingga

keluarga yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan

multifungsional mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi,

pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi terhadap anggota-

anggotanya.

Sebagaimana para penganut teori struktural fungsional melihat masyarakat

dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk

hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya

(kelompok/individu fungsional) memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika

ada bagiannya yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari

masyarakat tersebut terancam, atau sakit. Demikian halnya juga dalam

keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling

berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga

lainnya. Bahwa pada umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak

dimana masing-masing anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi,

saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar

anggota keluarga.

Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat pembagian

kerja yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur

anggota-anggota keluarga.  Ayah sebagai kepala rumah tangga fungsional

terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga pada umumnya ayah
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mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan

kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota

keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja. Disamping

fungsional, Robert K.Merton dalam Ritzer (2009: 22) juga mengajukan

konsep disfungsi dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam

suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif

juga ada akibat-akibat bersifat negatif. Masih terhubung dengan contoh di

atas, bahwa seorang ayah bisa disfungsi terhadap anggota-anggota keluarga

lain (istri dan anak-anaknya). Dimana ayah tidak menjalankan peranan dan

tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Jika

hal tersebut terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu sistem

yang ada dalam keluarga, membuat fungsi ekonomi keluarga mengalami

pergeseran.

2. Teori Konflik. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu lembaga keluarga tidak

selamanya akan berada dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang

seimbang (equilibrium), namun juga mengalami kegoncangan di dalamnya.

Menurut teori konflik masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan

yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-

unsurnya (Ritzer, 2009:26). Pertentangan (konflik) bisa terjadi antara

anggota-anggota dalam keluarga itu sendiri, ataukah antara keluarga yang

satu dengan keluarga yang lain.

Menurut teori konflik Dahrendrof mengatakan bahwa konflik menurutnya

memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik
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golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan

perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka

perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu

disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif

(Ritzer, 2009:28).

Para penganut teori konflik mengakui bahwa konflik dapat memberikan

sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan

konflik. Berghe dalam Ritzer (2009:29) mengemukakan empat fungsi dari

konflik sebagai berikut:

a. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas,

b. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain,

c. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. (Protes

terhadap perang Vietnam mendorong pemuda AS untuk aktif

berkampanye untuk Mc. Carthy dan Mc. Govern yang anti perang

tersebut),

d. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak

mengakui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas

antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu

secara pasti di mana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil

keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.

3. Teori Interaksionis Simbolik. Menurut Herbert Blumer (1962) seorang

tokoh modern dari Teori Interaksionisme Simbolik dalam Ritzer (2009:52)
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mengungkapkan bahwa istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada

sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia

saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan

seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain,

melainkan didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan

orang lain itu. Interaksi antara individu diantarai oleh penggunaan simbol-

simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami

maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam interaksionisme

simbolik bahwa dalam proses interaksi individu dimulai dari suatu proses

stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh si aktor.

Tetapi antara stimulus dan respon atau tanggapan diantarai oleh proses

interpretasi. Proses interpretasi adalah proses berpikir yang merupakan

kemampuan yang khas yang dimiliki manusia.

Secara sederhana dapat digambarkan suatu proses interaksi yang terjadi

dalam lembaga keluarga yang dimulai dengan adanya proses stimulus

kemudian respon atau tanggapan. Dalam masyarakat dikenal simbol

komunikasi. Ritzer (2009:55) mengemukakan simbol komunikasi

merupakan proses dua arah di mana kedua pihak saling memberikan

makna atau arti terhadap simbol-simbol itu. Dengan mempelajari simbol-

simbol tersebut berarti manusia belajar melakukan tindakan  secara

bertahap. Dalam lembaga keluarga juga dikenal simbol komunikasi,

sehingga antara anggota keluarga saling memahami dan mengerti tindakan

anggota keluarga lainnya.
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Berdasarkan hasil pra-riset peneliti di Desa Sidosari Kecamatan Natar

Kabupaten Lamung Selatan, terjadinya pernikahan yang dilakukan dibawah

umur menyebabkan banyaknya anak terlantar. Kurang siapnya pasangan

menikah dibawah umur untuk mengasuh anak ,sehingga mereka tidak mampu

untuk mengasuh anak dengan benar, hal tersebut yang menyebabkan banyaknya

anak terlantar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan salah satu

anak terlantar dari pasangan menikah dibawah umur di Desa Sidosari, mereka

diterlantaran atau tidak diasuh semestinya oleh orang tua mereka bahkan sering

terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua mereka.

6. Pasangan Menikah di Bawah Umur

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita dengan

usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari19 tahun

(Romauli,2009:50)

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki

dan perempuan remaja (Kumalasari, 2012:23).

Pernikahan dibawah umur yaitu merupakan intitusi agung untuk mengikat dua

insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati,

2008:51).
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Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya

belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman2009:40).

Didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada

pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

(YPAN, 2008:30).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur

adalah pernikahan yang dilakukan yang dilakukan padawanita dengan usia

kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari19 tahun dan tidak sesuai

dengan undang-undang perkawinan.

Faktor-faktor yang mendorong untuk melangsungkan perkawinan usia muda (R.

Muhammad, 2011:25) adalah :

1. Faktor ekonomi

Orang tua mengawinkan anaknya karena keadaan ekonomi keluarga yang

kurang, sehingga untuk meringankan beban orang tua, mereka dikawinkan

dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor kemauan sendiri karena kecelakaan
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Pasangan usia muda merasa sudah saling mencintai dan adanya pengaruh

media elektronik serta pergaulan seks bebas sehingga menyebabkan

terjadinya hamil diluar nikah atau sering disebut kecelakaan.

3. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan orang tua, anak,

dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna serta tujuan perkawinan

sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda.

4. Faktor keluarga

Kekhawatiran orang tua akan anaknya yang sudah mempunyai pacar yang

sudah sangat dekat, membuat orang tua ingin segera mengawinkan anaknya

Meskipun masih dibawah umur. Hal ini merupakan hal yang sudah turun-

temurun. Sebuah keluarga tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya

menikah.

Menurut (Noorkasiani, 2009:21) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

perkawinan usia muda di Indonesia adalah :

1. Faktor individu

a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin

cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya

perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

b. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat

pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.
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c. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat

berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang

dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang

tua menentukan terjadinya perkawinan usia muda.

d. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi,

termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan yang

berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena

remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

2. Faktor keluarga

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

a. Sosial ekonomi keluarga

Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan

untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan

memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak

gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya

tambahan tenaga kerja dikeluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela

membantu keluarga istrinya.

b. Tingkat pendidikan keluarga

Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan

perkawinan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat

dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
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c. Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga

Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga

menentukan terjadinya perkawinan diusia muda. Sering ditemukan orang

tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena

keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat

hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan

keluarga.

d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja

Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi

masalah remaja, (misal : anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak

gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini

dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

3. Faktor lingkungan masyarakat

a. Adat istiadat

Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis

yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi

keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah

menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga

mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

b. Pandangan dan kepercayaan

Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula

mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang

salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa
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kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih

baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari

seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran

agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda,

misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap

bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama,

berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq

sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa

remaja.

c. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan

Sering ditemukan perkawinan usia muda karena beberapa pemuka

masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang

dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin

lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan

wanita yang telah berusia lanjut.

d. Tingkat pendidikan masyarakat

Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan

masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya

amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih

muda.
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e. Tingkat ekonomi masyarakat

Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering

memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan

ekonomi.

f. Tingkat kesehatan penduduk

Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan

dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan

perkawinan usia muda di daerah tersebut.

g. Perubahan nilai Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai,

yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

h. Peraturan perundang-undangan

Peran peraturan perundang-undangan dalam perkawinan usia muda

cukup besar.

7. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Dalam Jurnal yang berjudul Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pola

Asuh Demokratis Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja .Oleh:

Istianah A. Rahman VOL. 11 NO. 1 JUNI 2008.

Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam

perkembangan kepribadian anak, salah satunya adalah pola asuh

orangtua.Pola asuh orangtua merupakan suatu gambaran tentang sikap

dan perilaku orangtua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi
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selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Baumrind menambahkan

bahwa pola asuh merupakan kontrol orangtua (parental control).

Pola asuh yang paling ideal yang dapat diterapkan orangtua (ayah dan

ibu) dalam pengasuhan remaja adalah pola asuh demokratis.

Cole dan Hall mengemukakan bahwa suasana terbuka dan kondusif yang

ada pada pola asuh demokratis menyebabkan remaja menjadi lebih

berkembang serta memiliki kemampuan menghadapi konflik yang terjadi

dengan orang lain. Hal tersebut dipertegas oleh Shapiro yang

menjelaskan bahwa ayah dan ibu dengan pola asuh demokratis

menjadikan anak tidak tergantung dan tidak berperilaku kekanak-

kanakan, mendorong untuk berprestasi, anak menjadi percaya diri,

mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi, kreatif dan disukai banyak orang

dan responsif. Kerjasama ayah dan ibu dalam pengasuhan atau dikenal

dengan istilah coparenting sangatlah penting, karena didalamnya terdapat

sinergi kedua orangtua yakni orangtua dengan sisi positif masing-masing

akan memberikan pengalaman kepada anak sehingga ada aspek-aspek

yang berbeda pada diri anak yang berkembang.

2. Dalam Jurnal yang berjudul Pernikahan Dibawah Umur .Oleh: Siti

Fatiah VOL. 11 NO. 1 JULI 2008.

Apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda,

Pengetahuan tentang berumah tangga dan ketenrampilan dalam mencari
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nafkah harus diketahui. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu

waktu yang lama. keterampilan tersebut tidak didapatkan dengan baik

apabila perkawinan dilakukandalam usia yang terlalu muda.

Melihat pentingnya sebuah pernikahan, Negara telah mengatur dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  yang

menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan

calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun”.

Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan,

dalam pelaksanaanya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah

umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yangdilakukan

oleh remaja yamg masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan

dan kesuciannya.

b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang

dilakukan ntuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.

B. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang

penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah

pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah
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pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran

atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”

Penyelesaian masalah sudah tentu melihat terlebih dahulu masalah-masalah

tersebut dari beberapa segi, agar dapat dengan mudah menyelesaikan masalah

itu dengan baik, begitupun halnya penelitian ini memerlukan kerangka pikir

sehingga dapat menjadi acuan dalam pembahasan nantinya.

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah pola asuh anak dari pasangan

yang menikah dibawah umur, karena pada dasarnya pernikahan dibawah umur

dapat menimbulkan permasalahan yang dampaknya tidak baik. Permasalahan

yang timbul yaitu: Kesiapan pasangan menikah dibawah umur memiliki anak,

tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus anak terlantar dari pasangan

menikah dibawah umur. Dengan adanya persepsi dari masyarakat maka

seseorang dapat mengetahui tentang bagaimanakah pola asuh anak dari

pasangan menikah dibawah umur.

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan kerangka pikir

Persepsi masyarakat tentang
pola asuh anak dari
pasangan menikah dibawah
umur:

1. Pemahaman
2. Pandangan
3. Tanggapan

1. Kesiapan ekonomi
pasangan menikah
dibawah umur

2. Kesiapan fisik
pasangan menikah
dibawah umur.

3. Kesiapan mental
pasangan menukah
dibawah umur



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Metode sangat 

diperlukan untuk menentukan data mengembangkan suatu pengetahuan dan 

menguji suatu kebenaran pengetahuan.  

 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu 

metode penelitian yang bertujuan dan memaparkan secara tepat sifat-sifat 

individu, gejala atau keadaan tertentu dalam masyarakat, karena dalam 

penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara 

sistematis dan factual yang menuntut untuk segera dicarikan solusinya.  

 

Sukmadinata (2006:72) menjelaskan Metode penelitian deskriptif adalah suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 

dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. 
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Berdasarkan pendapat diatas metode deskripsi dalam penelitian digunakan untuk 

menggambarkan dan memecahkan masalah yang dihadapi sekarang dengan 

menempuh langkah-langkah pengelolaan data secara objektif, disamping itu 

untuk mengetahui hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi objek 

permasalahan. 

 

B. Populasi dan Sampel  

 

1. Populasi  

Populasi merupakan suatu komponen terpenting dalam penelitian, mengingat 

populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian menurut Hadari 

(Julianti, 2008 : 22) populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang 

dapat terdiri dari manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, fenomena, nilai 

tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber karakteristi tertentu dalam suatu 

penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Sidosari 

atau orang tua yang anaknya menikah di bawah umur yaitu berjumlah 48 

KK. Jumlah tersebut terdiri dari empat dusun yaitu : 

3.1 : Tabel Populasi Penelitian di Desa Sidosari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

No 

 

Dusun 2013 2014 2015 

1. Sinar Banten 2 3 4 

2. Kampung Baru 3 4 5 

3. Sindang Liwa 3 4 5 

4 Simbaringin 4 5 6 

 Jumlah 12 16 20 

Sumber : Hasil survey peneliti 
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2. Sampel (Alokasi Proposional) 

Sampel penelitian merupakan bagian dari data penelitian yang diambil dari 

populasi.  

Untuk mengambil sampel dalam penelitian ini penulis berpedoman pada 

pendapat Suharsimi Arikunto (1991 : 102), yaitu: 

“ untuk sekedar ancar-ancar maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil 10-15 % atau 20-25 

% atau lebih. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh jumlah populasi 

yaitu 48 KK. 

 

C. Variabel Penelitian, Devinisi Konseptual dan Devinisi Oprasional Variabel  

 

1. Variabel Penelitian  

 

1.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Persepsi masyarakat Desa 

Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (X). 

 

1.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pola asuh anak dari pasangan 

keluarga menikah di bawah umur di Desa Sidosari Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan (Y). 
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2. Devinisi Konseptual Variabel 

 

1. Persepsi masyarakat adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap 

suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya dan hasil penilaian 

ini akan memberikan pengaruh baik atau tidaknya terhadap prilaku obyek 

yang menjadi titikperhatianya tersebut. 

 

2. Pola asuh anak dari pasangan keuarga menikah dibawah umur adalah 

keseluruhan interaksi orang tua dan anak, dimana orang tua yang 

memberikan dorongan bagi anak, dalam hal ini interkaksi dilakukan oleh 

orang tua ang masih dibawah umur yaitu pada wanita dengan usia kurang 

dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari19 tahun dan tidak sesuai dengan 

undang-undang perkawinan. 

 

3. Devinisi Operasional Variabel 

Devinisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi (Sumandi Suryabrata, 

2010 : 29) 

Maka penulis mendefinisikan secara konseptual sebagai berikut : 

 

a. Persepsi masyarakat  

Persepsi masyarakat adalah pemahaman, pandangan, dan tanggapan 

masyarakat. 
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b. Pola Asuh Anak dari Pasangan Keluarga Menikah di Bawah Umur  

Pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah dibawah umur adalah 

munculnya masalah-masalah baru yaitu kesiapan pasangan menikah dibawah 

umur, tingginya angka perceraian, banyaknya kasus anak terlantar.  

 

Stewart dan Koch dalam Tridhonanto (2014) Menilai terhadap pola asuh 

dalam 5 kategori yaitu sikap otoriter, demokratik,  permisif, temporizer dan 

appearse. 

a. Pola Asuh Demokrasi ( Autoritatif ) 

Pengasuhan Autoritatif adalah pola asuh demokrasi yang mendorong 

remaja bebas tetapi tetap memberikan batasan dan mengendalikan 

tindakan-tindakan mereka. Pada umumnya pola pengasuhan ini di 

terapkan oleh orangtua yang menerima kehadiran anak dengan sepenuh 

hati serta memiliki pandangan atau wawasan kehidupan masa depan 

dengan jelas.  

b. Pola Asuh Pemanja (Permisif )  

Pola pengasuhan pemanja atau Permisif ini merupakan kebalikan dari 

pola pengasuhan otoriter. Segala sesuatu justru berpusat pada 

kepentingan anak.  

c. Pola Asuh Otoriter ( Autoritarian ) 

Kebanyakan pola asuh ini diterapkan oleh orangtua yang berasal dari 

pola pengasuhan otoriter pula dimasa kanak-kanaknya atau olehorangtua 

yang menolak kehadiran anaknya.  
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d. Pola asuh temporizer merupakan pola asuh yang sangat tidak konsisten, 

disini orang tua tidak mempunyai pendirian. 

e. Pola asuh yang satu ini merupakan pola asuh dari orang tua yang sangat 

terlalu khawatir pada anaknya (overprotective), baik memang orang tua 

khawatir pada anaknya namun jika terlalu berlebihan membuat anak 

tidak dapat bergerak bebas, sehingga menghambat perkembanganny. 

 

D. Rencana Pengukuran Variabel 

Variabel yang diukur adalah persepsi masyarakat tentang pola asuh anak dari 

pasangan keluarga menikah dibawah umur yang meliputi : 

a. Persepsi masyarakat diukur berdasarkan tingkatan atau skala 3, yaitu: 

Tepat, Kurang tepat, dan Tidak tepat. 

b. Pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah dibawah umur, yaitu : 

Baik , kurang baik, dan tidak baik. 

Dengan harapan masyarakat tidak muncul masalah-maslah baru seperti: 

kesiapan pasangan, tingginyan angka perceraian, banyaknyan anak terlantar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 

Salah satu cara untuk melengkapi penelitian ini dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data, hal ini dimaksut untuk mendapatkan data yang lengkap yang 

nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian. 
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Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, hal ini 

dimaksutkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid sehingga nantinya 

dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. 

1. Teknik Pokok 

 

a. Teknik Angket 

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adaah teknik angket, 

jenis angketnya adalah pertanyaan pilihan ganda yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi yang relevan dari responden yang 

bersangkutan. 

Angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang diperlukan adalah 

angka-angka berupa skor nilai, untuk memperoleh data utama dan 

analisis. Dalam setiap tes memiliki 3 aternatif  jawaban yang masing-

masing memunyai skor atau bobot nilai yang berbeda, yaitu : 

1. Untuk jawaban ( a ) diberi skor 3 

2. Untuk jawaban ( b ) diberi skor 2 

3. Untuk jawaban ( c ) diberi skor 1  

Berdasarkan hal diatas, maka dapat diketahui niai tertinggi adalah ( 3 ) 

dan nilai ternedah adalah ( 1 ).  

2. Teknik Penunjang  

 

a. Wawancara  

Wawancara dibuat berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

responden secara langsung. Wawancara yang digunakan adalah 
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wawancara berpedoman, yaitu peneliti telah menyiapkan pertanyaan 

yang akan diajukan kepada responden. 

b. Observasi  

Teknik ini dilakukan untuk meilhat keadaan tempat penelitian dengan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah-masalah yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini. Dengan hal ini penulis 

mengamati subjek penelitian dilingkungan masyarakat Desa Sidosari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Dokumentasi  

Kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi 

secara tertulis serta berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

F. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

 

1. Uji Validitas 

Menurut SuharsimiArikunto (2006:168) “ Uji validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat kefaidahan kesohihan dalam suatu instrumen 

dengan demikian untuk menentukan item soal dialakukan control langsung 

terhadap teori-teori yang melahirkan indikator yang dipakai. Dengan 

demikian untuk menentukan validitas isi yaitu akan dilihat dari bentuk dan 

susunan soal pre tes, post tes, dengan cara konsultasi dengan dosen 

pembimbing dan diadakan perbaikan. 
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2. Uji Reabilitas 

Menurut Suharsimin Arikunto (2001:178), bahwa untuk menumbuhkan 

kemantapan alat pengumpulan data maka akan diajukan uji coba tes. 

Releabilitas menunjukan bahwa suatu instrumen dapat dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data instrument karena instrument 

tersebut sudah baik dengan teknik belah dua. 

 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reabilitas 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden 

2. Hasil uji coba dikelompokan dalam item ganjil dan item genap 

3. Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan Product Moment, 

yaitu:  

 rxy 
∑    

(∑ )(∑ )

 

√{∑    
(∑ ) 

 
}{∑    

(∑ ) 

 
}

 

Keterangan:  

    rxy =  koofesien korelasi antara gejaa x dan y 

     X = variabel bebas 

     Y = variabel terikat 

     N = jumlah populasi  
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4. Kemudian untuk mengetahui reiabilitas seluruh koesioner digunakan 

rumus Sperman Brown sebagai berikut:  

          2(r gg) 

rxy =  

                1+ rgg 

Keterangan: 

rxy = koofisien reliabilitas seluruh tes 

rgg = koofisien korelasi item ganjil dan genap instrumen 

 

5. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas oleh 

Manasse Mallo, dengan kriteria sebagai berikut: 

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi 

0,50 – 0,89 = Reliabiitas sedang 

0,00 – 0, 49 = Reliabilitas rendah 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan 

mengidentifikasi data, menyleksi dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data 

kemudian menyusun data.  

Menentukan klasifikasi skor menggunakan rumus interval, yaitu: 

 

                                   NT - NR 

                          I =  

                            K 
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Keterangan: 

I     = interval 

NT = nilai tertinggi 

NR = nilai terendah 

K    = kategori  

 

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai 

berikut:  

                               F 

                       P=          × 100% 

                               N 

Dimana: 

P = Besarnya presentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah frekuensi dari seluruh frekuensi atau kategori frekuensi 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian, seperti yang telah 

diuraikan mengenai persepsi masyarakat tentang pola asuh anak dari pasangan 

keluarga menikah dibawah umur di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Persepsi yaitu, 

masyarakat beranggapan bahwa orang tua telah menggunakan pola asuh yang 

pola asuh yang salah untuk anaknya, yaitu orang tua  menggunakan pola asuh 

Pemanja (permisif) dan pola asuh Temporizer. Dalam pola asuh pemanja orang 

tua lebih berpusat pada kegiatan anak, Orangtua tidak mengendalikan perilaku 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak. Sedangkan dalam 

pola asuh temporizer, orang tua sangat tidak konsisten, disini orang tua tidak 

mempunyai pendirian.  

 

Berdasarkan persepsi masyarakat diperoleh hasil bahwa masyarakat 

beranggapan negatif terhadap pola asuh anak dari pasangan keluarga menikah 

dibawah umur. 
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B. SARAN  

 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi orang tua, harus menerapkan pola asuh yang baik misalnya pola 

asuh subsitusional, dan memberikan pemahaman kepada anak tentang 

dampak pernikahan dibawah umur yang beresiko dalam bidang ekonomi, 

sosial budaya, dan agama. 

2. Bagi anak atau remaja, harus mampu memilih dalam bergaul dan mampu 

melindungi diri dari pergaulan seks bebas yang dapat merugikan masa 

depan. 

3. Perlu dilakukan sosialisasi untuk melindungi anak agar tidak terjebak 

dalam pernikahan dibawah umur, sosialisasi dapat dilakukan oleh 

sekolah dengan memberikan binaan kearah yang positif dengan kegiatan 

rohis, pramuka, dan PMR. Sosialisasi dapat dilakukan oleh lembaga 

lainnya yaitu kementrian agama, BKKBN, atau lembaga lainnya. 
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